Tърсим отдадени служители и стажанти

Дайте импулс на Вашата кариера

Фесто непрекъснато прави впечатляващи нововъведения
в областта на автоматизацията. Ето защо търсим отдадени
и силно мотивирани служители – преди всичко инженери в
областта на софтуера, механиката и автоматизацията – както с
опит, така и току-що завършили университет. Също така търсим
стажанти за всички отдели на Фесто Производство.

Ние се целим високо – заедно с Вас. Без значение дали желаете
да опознаете компанията като стажант или искате да започнете
работа за нас като професионалист: дайте импулс на кариерата
си в една динамична среда със свръхмодерни съоръжения,
отговорни колеги, професионална атмосфера и корпоративна
култура с традиции и отлично бъдеще.

Какво очакваме от Вас? Мислете нестандартно. Опитвайте нови
неща. Предложете ваша собствена идея. Накратко, изправете
се пред нови предизвикателства. Във вълнуващия свят на
Фесто.

Възможностите за стаж и работа при нас са:
•
•
•
•
•
•

работа на пълен работен ден
почасова работа
работа на смени в производствените отдели
лятна академия /летен стаж/
студентски стажове от 3 до 12 месеца
изготвяне на дипломна работа

Как да станете част от нашия екип?
Изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо
на адрес:
careersbgproduction@festo.com
Дайте старт на Вашето кариерно развитие с Фесто и грабнете
възможностите, които предлагаме!

Работа в глобалния производствен център на
Фесто в България

„Фесто Производство“ ЕООД
бул. „Христофор Колумб“ № 7
1592 София
България

Lift-off.
Here is all you need.
www.festo.bg/careers

Изправете се пред нови
предизвикателства.
Във вълнуващия свят на автоматизацията.
Your solid base for lift-off
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Продължаваме да движим света: добре
дошли във Фесто.
Фесто е световен лидер в технологиите за автоматизация със
седалище в Германия. Във Фесто, технологичният ентусиазъм
среща иновативния дух, традиционното мислене среща
различното, а екипите са обединени от заряда на новите идеи
– в производството, както и във всички други направления.
В резултат на това, Фесто ежегодно патентова над 100
нововъведения и нови продукти.
Движещата сила зад всичко това е свободата. Ние предлагаме
висока степен на гъвкавост на нашите служители и отлични
възможности да превърнете идеите си в реалност – защото
идеите могат да завладеят света само когато нямат граници.
Добре дошли в света на Фесто.

За Фесто в България
• „Фесто Производство“ ЕООД е дъщерно дружество на
независимия немски концерн Фесто АГ & Ко.
• Дружеството ни е водещ завод за сензори и съединителни
кабели: ежегодно произвеждаме над 13 милиона продукти.
• Историята на Фесто в България започва от 1986 година, а
производствената дейност започва през 1990. През 2000 година
„Фесто Производство“ ЕООД е учредено като независимо от
търговската фирма производствено дружество.
• През 2002 г. е открит комплексът на Фесто в София, с обща
застроена площ над 10 000 квадратни метра. През 2015 г.
комплексът удвои производството си и утрои помещенията за
логистика.
• Нашите производствени, инженерни и административни отдели
в София и Смолян осигуряват работа на над 800 сътрудници.
• Фесто производство разполага със собствена лаборатория
за изпитване, отдел за развой на нови продукти и заводски
инженеринг, където работят висококвалифицирани
специалисти.
• Ние активно участваме в съвместни проекти с професионални
гимназии и технически университети, като сме пионери в
областта на дуалното образование в България, приемайки над
100 стажанта всяка година.

Благодарение на тази комбинация, нашите служители са горди
и уверени, а Фесто е един наистина вдъхновяващ работодател.
Ние предлагаме свободата да полетите и дългосрочната
сигурност, че ще достигнете целта си. Ние сме вашата стабилна
основа за кариерно развитие.

Добре дошли във Фесто Производство
Производството е една изключително интересна и
съществена част от бизнеса. Това е мястото, където идеите
и нововъведенията се превръщат в реалност. Работната
среда е важен фактор за благосъстоянието и мотивацията на
нашите служители. Ето защо безопасността на работещите
в производството е на първо място. Предлагаме безопасни,
дългосрочни и сигурни работни места в изключително
модерна, чиста и безопасна среда. При нас ще откриете
приятна работна атмосфера, отличаваща се с уважение,
екипен дух и привлекателни възможности за кариерно
развитие. Ние ще продължим да растем и в бъдеще. Поради
това търсим мотивирани сътрудници и машинни оператори
за производството, притежаващи умения в областта на
електрониката. Превърнете идеите си в реалност, ставайки
част от нашия екип. Добре дошли в глобалния производствен
център на Фесто в България!

Нашата идентичност като работодател

Искате ли да движите света с идеите си?
Добре дошли във Фесто.

Като работодател, ние правим всичко с енергия и хъс, за
да гарантираме превръщането на визията ни в реалност.
Иновативността е нашият девиз – и част от нашата ДНК. Нашата
цел е да бъдем технологичен и пазарен лидер. Ние създаваме
креативни и ефикасни решения за нашите клиенти от 1925 г.
Подкрепяме служителите ни при разработването на решения и
предлагаме творческа свобода и широк набор от възможности
за развитие. В отговор на тяхното високо представяне, лоялност
и отдаденост, ние им предоставяме стабилна и устойчива
основа. Фесто е независима немска глобална компания. Нашият
дългогодишен успех ни е осигурил сигурна капиталова база. Това
означава стабилност и независимост, както и спокойствието,
което идва с постоянните инвестиции в нашето общо бъдеще.
Разбира се, за нас безопасността е на първо място. Всичко това
дава на нашите служители реално усещане за сигурност.

Your solid base for lift-off
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Безопасност. Чистота. Уважение.
За тези, които превръщат идеите в
реалност.
Your solid base for lift-off
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